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 PM IceRisk Sävar  

Sammanfattning 

Fortum har begärt ett expertutlåtande om risken för iskast samt möjliga åtgärder för att minska risken. Kjeller 

Vindteknikk har genomfört en IceRisk-analys för Sävar. Det finns osäkerheter associerade med resultaten 

såsom antal isbitar, isbitarnas storlek och form samt modellosäkerheter. Resultatet är vår bästa bedömning 

av risken och baseras på de senaste modellerna och studierna på detta område. 

Isrisken/ispåbyggnaden är relativt låg i området och risknivån är därför redan utan åtgärder låg och risken för 

att is kastas på skoterleden är klassificerad som tolererbar utifrån de kriterierna som presenteras i Tabell 1 

som baseras på riktlinjer från IEA, International Energy Agency. Med den föreslagna förändringen av 

skoterleden kommer risken att vara lägre och klassificerad som acceptabel utifrån International Energy 

Agency’s rekommendation. Därför finns det ingen anledning att rekommendera ytterligare åtgärder baserat 

på denna beräkning samt IEA’s rekommendationer om acceptabla risknivåer.   

Risken på vägen, som presenteras i Tabell 2 nedan, anses vara acceptabel i enlighet med International 

Energy Agency’s rekommendation. 

När det gäller möjligheten att installera ett avisningssystem för att minska risken ser vi inte detta 

nödvändigtvis som lämpligt, eftersom det inte har bevisats att dessa system faktiskt minskar risken och 

risken är låg även utan ett sådant system. Värt att notera är att avisningssystem är utformade för att 

optimera produktionen under ispåbyggnad och inte för att minska risken för iskast. Effekten av ett sådant 

system är oklar och inte nödvändigtvis riskreducerande i de avstånd som skotrarna kör. 

Istället rekommenderas andra åtgärder, såsom skyltning, information samt prognoser av isrisken som kan 

delas på företagets hemsida samt allmän uppföljning för att kontrollera risken genom att övervaka 

operationell data från parken och exempelvis att driftspersonalen noterar om och var de hittar isbitar i parken 

för att säkerställa att risken är som beräknad. För affärsintressen i området rekommenderas att man 

etablerar en möjlighet för utbildning såsom en kurs, samt ev att man delar kontaktuppgifterna till den 

operativa avdelningen som ansvarar för att övervaka parken och därmed också isrisken.  
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Tabell 1 Exempel på individuella och samhälleliga riskkriterier (Expert Group, International Energy Agency, IEA Wind, 
2018). På raden längst ner presenteras norska direktoratet för civilskydd (DSB) (nedre raden). 

Risk value [1/a]  

Evaluation Societal 

risk 

Individual 

risk (IRPA) 

 

> 10-3 > 10-5 

Unacceptable The risk is unacceptable high. Risk reduction measures shall be 

initiated. Extensive risk reduction measures (e.g. relocation or 

change of turbine specifications, can be initiated to re-assess 

whether the risk can be sufficiently reduced. 

10-4 to 10-3 10-6 to 10-5 

High The risk is high and it is located in the upper ALARP region. 

Well-known risk-reducing measures shall be implemented and 

it is advised to look for additional risk-reducing measures. 

10-5 to 10-4 10-7 to 10-6 

Tolerable The risk is tolerable and in the lower ALARP region. If further 
common measures to reduce the risk are known, they should 
be examined under cost-benefit aspects. A recommendation to 
implement such measures is not pronounced. 

<1x 10-5 <1x 10-7 Acceptable Risks are lower than risks people are exposed to in normal life. 

<1x 10-4 < 2x 10-7 
Acceptable Example, Typical risk acceptance criteria in Norway third 

person all sources (Norwegian Directorate for Civil Protection, 
DSB). 

 

 

Tabell 2 Resultat risk för iskast på väg 652. 

   

 Max IRPA på väg  652 Rekommenderat max IRPA 

Exempel 1 

En person promenerar (5 

km/timme) längs länsvägen 652 en 

gång per dag, varje dag, under ett 

år 

2.1x10-9 1 på 500 000 000 1.0x10-7  1 på 10 000 000 

Exempel 2 

En bil kör längs vägen, 80 

km/timme, en gång per dag, varje 

dag, under ett år 

<2.6x10-10 1 på 4 000 000 000 1.0x10-7  1 på 10 000 000 

Exempel 3 

680 bilar kör längs vägen, 80 

km/timme, en gång per dag, varje 

dag, under ett år 

<1.8x10-7 1 på 5 000 000 
1.0x10-5 

(Group/Sociatal  risk,) 
1 på 100 000 
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Metod 

Kjeller Vindteknikk har använt beräkningsmetoden IceRisk för att producera riskbedömningarna. Denna 

metod följer internationella riktlinjer för beräkning av risker i samband med iskast och är marknadsledande. 

För att beräkna risken skapas först kartvärden för sannolikheten för iskast. Baserat på detta kan risken för 

olika exponering (trafik och bostad) i området beräknas. För väg 652 har vi använt officiella siffror på 

trafikvolym medan vi för skoterleden har gjort en konservativ uppskattning. Slutligen bedöms risken utifrån 

de acceptanskriterier i Tabell 1 som utarbetats av International Energy Agency’s expertgrupp för vindkraft i 

kallt klimat. 

 

Resultat Väg 652 

Risken för iskast på väg 652 är bedömd vara acceptabel enligt Tabell 2.  

 

Resultat Skoterled 

Risken för fatalitet för en person på en skoter som rör sig längs den nya skoterleden varje dag under ett år 

med gånghastighet (5 km / h) beräknas till IRPA = 1,4x10-8 [per år] vilket klassificeras som acceptabelt 

enligt IEA’s riktlinjer. För den befintliga skoterleden är risken beräknad till 6,4x10 -7 [per år], vilket 

klassificeras som tolererbart. 

Riskberäkningen anses vara konservativ på grund av antaganden att skoterhastigheten är låg, att skotern 

antas vara exponerad också när vädret är dåligt, och utan hänsyn till skyddsutrustning såsom kläder och 

hjälmar. 
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Appendix A 

 

 

Figur 1 Karta på vindkraftområdet, med turbinlayout samt den nya skoterleden inkluderad.  


